На основу члана 36., 40. и члана 55. Закона о спорту (Сл. Гласник РС, број 10/2016, у
даљем тексту: Закон) и члана 24. и члана 46 Статута Голф клуба „Београд-GCB“ (у даљем
тексту: Клуб), Скупштина Клуб-а, на седници одржаној дана 12.10.2016. године, усвојила
је нови Статут, чијим ступањем на снагу престаје да важи Статут Клуба од 11.04.2012.
године, а са текстом како следи:
СТАТУТ
ГОЛФ КЛУБА "БЕОГРАД-GCB"
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом Голф клуб Београд -ГЦБ, као општим актом (у даљем тексту: Клуб) уређују
се питања унутрашње организације, рада и међусобни односи чланова Клуба, а нарочито:
назив и седиште, циљеви и садржај активности на остваривању спортских циљева,
органи, њихова овлашћења, начин избора и разрешења, трајање мандата и начин
одлучивања, обавезе и одговорности, заступање и представљање, поступак усвајања,
односно измена и допуна статута и других општих аката, јавне ознаке организације,
њихов садржај и облик (печат, амблем и друго), остваривање јавности рада, услови и
начин учлањивања и престанка чланства, утврђивање висине приступнине и чланарине,
права, обавезе и одговорности чланова клубова, посебно малолетних лица и играча,
начин одлучивања о статусним променама и о удруживању у друге савезе и организације,
поступак усвајања финансијских и других извештаја, начин доношења

одлука о

престанку организације, начин располагања имовином у случају престанка рада, општи
акти; остваривање, заштита права и решавање спорова, прелазне и завршне одредбе.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 2.
Назив Клуба: Голф Клуб „БЕОГРАД-GCB“.
Скраћени назив Клуба:ГК БЕОГРАД.
Седиште Клуба: Ада Циганлија бр. 2, Београд.
Подручје деловања Клуба: Територија Републике Србије.
Члан 3.
Клуб је спортскоудружење са правима и обавезама које има у складу са Законом о спорту
(у даљем тексту: Закон) и на основу овог Статута, а за своје обавезе одговара свим
својим средствима.
ЈАВНЕ ОЗНАКЕ КЛУБА
Члан 4.
Клуб има знак.
Знак клуба је округлог облика и тамно плаве боје, у средини круга налази се натпис
„GCB“ испод кога се налазе две укрштене голф палице, на ободу круга је написано Голф
Клуб Београд. На ободу доње половине круга налазе се гранчице ловора, са леве и
гранчице храста, са десне стране, а на ободу горње половине круга је тамно црвена

лента. На врху грба Голф Клуба „Београд- GCB“ се ставља грб династије Карађорђевић,
тачније ЊКВ кнеза Павла као оснивача првог Голф Клуба у Београду 1936. године.
Члан 5.
Клуб има печат.
Печат клуба је округлог облика по чијем ободу је, на горњој страни, исписан назив
спортског удруженја на ћириличном писму: „ГОЛФ КЛУБ БЕОГРАД“ а на доњој страни
назив спортског удруженја на енгеском језику: „GOLF CLUB BELGRADE“ док се у средишту
налази знак Клуба који чине две прекрштене голф палице и лоптица у средини, а изнад
којих пише латиничним писмом „GCB“.

ЧЛАНСТВО У КЛУБУ
Члан 6.
Члан Клуба може постати свако лице које испуни услове предвиђене Законом и овим
Статутом за чланство у Клубу.
Физичко лице може бити члан Клуба независно од година старости, у складу са Законом и
статутом.
Клуб у складу са Законом има различите категорије чланова са различитим правима и
обавезама, с тим да чланови исте категорије имају иста права и обавезе утврђена овим
Статутом.
Члан 7.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор Клуба већином гласова својих
чланова, а на препоруку Скупштине која није обавезујућа.
Уколико одређено лице испуни претходне услове за примање у чланство наведене у овом
Статуту и другим актима органа Клуба, Клуб закључује уговор о чланству са тим лицем и
исто евидентира у електронску базу података као члана Клуба.
Клуб води књигу чланова у складу са Законом и Статутом.
Члан 8.
Права чланова Клуба су:


бављење спортском активношћу и рекреацијом, у првом реду играњем голфа;



учествовање у управљању пословима Клуба у складу са одредбама овог Статута;



информисаност о раду Клуба, путем електорнске поште или путем другог јавног
оглашавања;



покретање

иницијативе

за

разматрање

појединих

питања

активности и рад Клуба и предлагање решења тих питања.

од

интереса

за

Члан 9.
Обавезе чланова Клуба су:


чување и подизање угледа Клуба и голфа;

поштовање Статута, правилника и осталих аката Клуба;


чување материјалних добара и извршавање преузетих обавеза;



материјално помагање Клуба у оквиру одлука Скупштине и Управног одбора Клуба;



редовно измиривање својих материјалних обавеза према Клубу.

Члан10.
Чланство може бити: редовно, помажуће и почасно.
Члан 11.
Редовни чланови Клуба могу бити:


спортисти аматери који се баве голфом;



спортисти такмичари аматери који испуне услове прописане овим Статутом и
другим актима Клуба;



члан Клуба, кога именује „Хиша Плус“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: стратешки
партнер) у складу са Уговором о дугорочном стратешком партнерству и улагању у
клуб закљученим дана 11.03.2009.године између Клуба и стратешког партнера (у
даљем тексту: Уговор), који ће бити члан Скупштине Клуба са правом гласа у
складу са Уговором о дугорочном стратешком партнерству и улагању у клуб, а за
све време трајања Уговора.

Клуб на домаћим и међународним такмичењима представљају спортисти аматери и
спортисти такмичари аматери који су чланови Клуба.
Члан 12.
Редовни члан Клуба у статусу спортисте аматера или спортисте такмичара аматера који се
бави голфом може постати свако лице које поднесе Управном одбору Клуба захтев за
учлањење у Клуб (приступницу), и приложи уз

захтев писану препоруку два члана

Клуба, доказ о уплати приступне чланарине и посебне партиципације за одржавање голф
терена, као и доказе о испуњењу услова за признавање статуса активног спортисте који
се бави голфом, које је прописао Управни одбор Клуба својом Одлуком.
Редовни члан Клуба који је платио чланарину за текућу годину може учествовати у раду
клуба у тој текућој години.
Члан 13.
Помажући члан Клуба може постати свако лице које поднесе Клубу захтев за учлањење у
Клуб (приступницу) и писано образложи на који начин ће помагати Клуб (активностима,
материјалним доприносом, рекламом, промоцијом голф спорта итд.).

Приликом разматрања захтева, Управни одбор Клуба одлучује о пријему у чланство ,
након чега Клуб закључује уговор са потенцијалним чланом и дефинише сва права и
обавезе.
Члан 14.
Почасни члан Клуба може постати свако лице које прихвати позив Клуба да због својих
изузетних заслуга у остваривању темељних циљева, задатака и активности Клуба или
због својих изузетних заслуга у области спорта, постане почасни члан Клуба.
Клуб закључује уговор са потенцијалним чланом и дефинише сва права и обавезе.

Члан 15.
Лица која раде у Клубу по основу запослења или другог облика радног ангажовања не
стичу статус редовног члана Клуба по аутоматизму, већ само уколико испуњавају
Статутом предвиђене услове.
Члан 16.
Управни одбор Клуба може одобрити учлањење у Клуб и страним држављанима као и
малолетим лицима уз услов да изјаву о приступању односно учлањењу у Клуб за
малолетно лице које није навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писану
сагласност родитеља односно старатеља. У наведеном случају до напуњене 18. године
живота, у име и за рачун малолетног члана Клуба гласа његов родитељ односно старатељ.

Члан 17.
Чланство у Клубу престаје: добровољним иступом, неплаћањем чланарине у периоду од
узастопних 5 календарских година или искључењем.
Чланови Клуба имају право да у свако доба иступе из Клуба, уколико Национални грански
савез није прописао да је иступање дозвољено само по истеку одређеног рока.
У случају неплаћања годишње чланарине, члану клуба се ограничавају права из чл.8. све
док не измири обавезе и годишњу чланарину према Клубу.
Члану Клуба у случају неплаћања редовног износа за одржавањe чланарине у периоду од
5 узастопних календарских година престаје чланство Одлуком Управног одбора о
престанку чланства. Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Клуба већином гласова
својих
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понашања у голф спорту и из других разлога, у складу са одлуком Управног одбора.
Искључени члан има право приговора Скупштини чија је одлука о искључењу коначна.

Члан 18.
Клуб се може удружити у спортски савез и друге спортске асоцијације.
Одлуку о удруживању доноси Управни одбор.
Клуб је члан Голф асоцијације Србије, као гранског голф савеза Србије.
Статут Клуба мора бити у сагласности са спортским правилима надлежног националног
гранског спортског савеза.
Члан 19.
Висина месечне чланарине се одређује Одлуком Управног одбора .
Чланови имају обавезу плаћања посебне партиципације за одржавање голф терена, која
се не сматра чланарином у смислу Закона о спорту.
Висину месечне чланарине и посебне партиципације за одржавање голф терена, за
текућу годину одређује Управни одбор и то најкасније до 15.децембра текуће године за
сваку наредну календарску годину.
ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ КЛУБА
Члан 20.
Клуб обавља активности ради остварења спортских циљева из области спортске гране
голф. Циљеви Клуба посебно су:


рекреацијско спровођење тренинга и едукација игре голфа чланова Клуба;



организовање првенствених и пријатељских такмичења и турнира, те учешће на
истим;



подстицање разумевања и усвајања етичких вредности кроз игру голфа;



управљање спортским објектима којих је Клуб власник или корисник;



брига о здрављу и здравственој заштити чланова Клуба;



развој, омасовљење, унапређење и афирмација голфа;



укључивање младих талената;



припремање својих чланова за учешће у саставу државне репрезентације;



организовање штампања књига, брошура и часописа из области проблематике
голфа.



сарадња са истим или сличним организацијама у земљи и иностранству;



сарадња са привредним и ванпривредним организацијама и институцијама;



предузимање мера и стварање услова за унапређивање стручног рада;
Члан 21.

Клуб је спортско удружење односно добровољна недобитна организација, заснована на
слободи удруживања и организована на основу Статута ради остваривања заједничког
циља у области спорта.

Изузетно, Клуб ће привредну делатност обављати у обиму који је потребан за постизање
циљева одређених овим Статутом и под условима које за вршење одређене пословне
и/или привредне делатности предвиђа Закон. Клуб може непосредно вршење добитнe
делатности са средствима Клуба поверити другим лицима на основу уговора.
Клуб као основну делатност региструје:
93.12 - Делатност спортских клубова.
Клуб може обављати привредну делатност:
47.64 – трговину на мало спортском опремом у специјализованим продавницама.
Клуб може обављати и све друге делатности, укључујући и спољнотрговинску, ако служе
остварењу циљева, осим делатности за које је потребна посебна дозвола, односно
одобрење.
Клуб може основати привредно друштво или друго правно лице, у складу са законом,
ради прибављања средстава потребних за остваривање својих спортских циљева. Клуб
као оснивач спортског привредног друштва користи целокупну остварену нето добит тог
основаног правног лица за остваривање својих спортских циљева утврђених статутом.
Клуб

може

обављати

и

делатност

спортског

маркетинга,

односно

маркетинга

у

организацији спортских приредби.
ОРГАНИ УПРАВЉАЊА КЛУБА
Члан 22.
Органи Клуба су:


Скупштина



Управни одбор



Председник Клуба



Надзорни одбор



Генерални секретар Клуба и



Дисциплинска комисија
Члан 23.

Скупштина је највиши орган управљања Клубом.
Скупштину чине чланови Клуба.

Члан 24.
Скупштина може бити редовна, изборна и ванредна.
Скупштина редовно заседа најмање једном у току године, док се изборна седница
Скупштине одржава сваке 4 (четири) године након Олимпијских игара.
Седницу Скупштине сазива Председник Клуба на властиту иницијативу или на предлог
Управног одбора, а најмање једном годишње након предаје завршног рачуна Клуба.

У одлуци о сазивању Скупштине Председник утврђује дневни ред, дан и место
одржавања. Целокупну документацију везану са одржавање Скупштине (позив, дневни
ред, предлози и др.), Генерални секретар Клуба доставља члановима најкасније 8 дана
пре одржавања Скупштине на коју документацију исти имају право и рок да се изјасне у
року од 3 дана како се заказана седница Скупштине не би одлагала.
Закаснели предлози, примедбе и сугестије чланова неће се узети у разматрање уколико
су приспели Клубу после протека овог рока.
Председник је дужан сазвати ванредну седницу Скупштине када то затражи најмање 1/3
чланова Клуба или Управни одбор. Скупштина се мора сазвати у року од 15 дана од дана
подношења уредног захтева у складу са Законом.
Поступак и начин рада Скупштине, измена и допуна дневног реда, поновног сазивања и
друге одредбе о раду Скупштине, уредиће се Пословником.

Члан 25.
Скупштина Клуба одлучује о:


усвајању, односно изменама и допунама Статута Клуба, а на предлог Председника
и/или Управног одбора Клуба;



доноси Пословник о свом раду;



бира и разрешава Генералног секретара, на предлог Председника;



бира и разрешава два члана Управног одбора;



бира и разрешава чланове Надзорног одбора;



усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира из јавних средстава



одлучује у другом степену о одлуци Управног одбора о искључењу члана и у
другом степену о одлукама Дисциплинске комисије;



усвајању финансијских извештаја Клуба;



даје смернице за рад Клуба;



удруживању у савезе;



статусним променама;



престанку рада Клуба;



обавља и друге послове одређене Законом и Статутом.

Члан 26.
Скупштина пуноважно може одлучивати када је на седници Скупштине присутна најмање
половина евидентираних чланова Клуба са правом гласа.
Одлуке се сматрају усвојеним када се за њих изјасни већина од присутних чланова
Скупштине.

Одлуке о: 1) изменама и допунама и доношењу новог Статута; 2) престанку рада Клуба и
3) статусним променама Клуба, Скупштина доноси 2/3 већином гласова свих чланова
Скупштине Клуба са правом гласа.
Скупштина на почетку сваке своје седнице бира Председавајућег који води Скупштину уз
помоћ Председника Клуба.
Седнице Скупштине могу се одржавати и коришћењем конференцијске везе или друге
аудио и визуелне комуникацијске опреме, на тај начин да сва лица која учествују на
седници могу да се слушају и/или разговарају једно са другим.
У наведеном случају сматра се да су лично присутна лица која на овај начин учествују на
седници Скупштине.
Због потреба управљања Клубом, као и због карактера чланства Клуба, седнице Клуба се
могу одржати и без постојања потребног кворума у ком случају све одлуке Скупштине
имају карактер и природу условних одлука, а исте постају пуноважне када се/и уколико
се усвоје потребном већином за усвајање одлука предвиђеном овим Статутом, и то у року
од 15 дана од дана одржавања седнице Скупштине.
Сагласност чланова који нису присуствовали седници Скупштине на којој су донете
условне одлуке, даје се искључиво у писаној форми и доставља се Генералном секретару
Клуба.
Члан 27.
Сваки члан Клуба има право да у случају спречености да присуствује Скупштини, изда
овлашћење ради његовог: 1) представљања на Скупштини, 2) учествовања у раду
Скупштине и 3) гласања по тачкама предвиђеног дневног реда.
Овлашћења се дају и депонују код Генералног Секретара Клуба.
У писаном овлашћењу члан Клуба као властодавац одређује ограничења у заступању по
сопственој вољи, евентуално наводи кратак текст саопштења у вези сваке тачке дневног
реда

који

Генерални

Секретар

или

Председавајући

Скупштине

чита

на

седници

Скупштине, а нарочито одређује и одлучује о гласању у његово име по свим тачкама
дневног реда уврштеним у дневни ред Скупштине, на тај начин што наводи да ли је за
или против или уздржан/а за доношење сваке појединачне одлуке.

Члан 28.
Стратешки партнер као члан Скупштине Клуба, има у току целог периода важења Уговора
искључиво и неотуђиво право блокирајућег гласа на све одлуке Скупштине којима се
онемогућава или отежава извршење одредби Уговора, право вета на стављање на дневни
ред и доношење било какве одлуке којом се онемогућава, опструира или отежава

реализација Уговора на начин предвиђен његовим одредбама, као и доношење било
какве Одлуке о измени Статута друштва, којом би се у периоду важења Уговора мењали
будући органи друштва и делокруг њихових овлашћења супротно одредбама предвиђеним
Уговором.
Право вета односно блокирајући глас значи да Одлука не може имати потребну већину,
односно не може бити стављена на дневни ред уколико се томе противи члан клуба са
правом вета односно његов делегирани представник.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 29.
Управни одбор Клуба управља радом Клуба спроводећи одлуке Скупштине, те координирa
рад и све друге активности Клуба између две Скупштине.
Управни одбор је орган управљања Клуба и броји укупно 5 чланова који се бирају
Одлуком о именовању.
Управни одбор чине: Председник тј. заступник Клуба којег бира Стратешки партнер,
представник Стратешког партнера за време трајања Уговора и 3 чланa Управног одбора
од којих једног бира Стратешки партнер а 2 бира Скупштина, већином гласова на начин
предвиђен Статутом и Уговором.
Председник Клуба је по својој функцији члан Управног одбора и истовремено је
Председник Управног одбора.
Приликом избора чланова Управног одбора, нарочито ће се ценити и бити од значаја
ангажовање предложених чланова и допринос развоју Клуба и голфа уопште.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног
одбора.
Управни одбор се састаје по потреби, а свој рад може обављати и коришћењем
телекомуникационих средстава и медија (телефон, факс, електронска пошта, skype и сл.).
Управни одбор може пуноправно одлучивати ако седници присуствује већина чланова
Управног одбора.
Члан 30.
Управни одбор:
 предлаже измене и допуне Статута Клуба и усвајање новог Статута Клуба;
 спроводи утврђену политику развоја голфа и Клуба;
 предлаже и доноси друге акте Клуба, осим оних који су у надлежности Скупштине;

 оснива сталнa раднa тела и именуje чланове тих радних тела;
 одлучује о пријему у чланство Клуба;
 одлучује о износу месечне чланарине

и износу посебне партиципације за

одржавање голф терена;
 одлучује

о

организацији

и

начину

обављања

стручно-техничких

и

административних послова;
 даје тумачења свих аката Клуба;
 одлучује у другом степену о молбама и жалбама на одлуке радних тела;
 предузима конкретне и потребне мере у случајевима кршења интереса и угледа
Клуба и српског голф спорта;
 припрема извештај о својим активностима и доставља га Скупштини;
 решава питања од значаја за развој голфа, доношење стратегија, планирање,
организација и реализација спортских и такмичарских активности Клуба;
 одлучује о чланству Клуба у спортским удружењима у земљи и иностранству;
 бави се питањима развоја, омасовљења, унапређења и афирмације голфа;
 организује првенствена и пријатељска такмичења и турнире, те одлучује о учешћу
на истим;
 одређује план улагања уговорених средстава у пројекте и активности и план
трошења средстава дефинисан Уговором;
 материјално-финансијско пословање;
 води бригу о здрављу и здравственој заштити чланова Клуба;
 доноси Пословник о раду Управног одбора;
 организује штампање књига, брошура и часописа из области проблематике голфа;
 одлучује и о свим другим питањима која се тичу спортских активности Клуба;
 одлучује о свим др.питањима о којима је у складу са претходним Статутом и
Уговором одлучивало Председништво Клуба.
Члан 31.
Седнице Управног одбора сазива и води Председник Управног одбора, а на предлог било
ког члана Управног одбора.
Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање 2 (два) пута годишње.
Скупштина на предлог Председника може опозвати два члана Управног одбора које је она
изабрала и пре истека њиховог мандата, ако не обавља/ју своју дужност у складу са
одредбама овог Статута. О опозиву чланова Управног одбора постављених од стране
стратешког партнера одлучује стратешки партнер.
Члан 32.
За припрему предлога и стручну обраду појединих питања из своје надлежности Управни
одбор бира стална радна тела као стручне и помоћне органе.
Број чланова радних тела и делокруг рада утврђује Управни одбор, Одлуком о
именовању.

ПРЕДСЕДНИК
Члан 33.
Председник Клуба је извршни и оперативни орган Клуба.
Председник Клуба је лице овлашћено за заступање Клуба и исто се бира односно именује
у складу са Статутом Клуба и Уговором.
Председника Клуба именује стратешки партнер за све време трајања Уговора док га након
истека трајања Уговора бира Скупштина на предлог Управног одбора.
Председник Клуба је по функцији члан и Председник Управног одбора, сазива седнице
Управног одбора и руководи радом Управног одбора.
Мандат Председника је одређен одлуком о именовању.
Мандат Председника може престати опозивом или оставком и пре рока на који је изабран.
О опозиву Председника, за време трајања Уговора о стратешком партнерству, одлучује
стратешки партнер.
Члан 34.
Председник:


представља и заступа Клуб;



организује и води активности и пословање Клуба;



брине о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига;



спроводи одлуке органа Клуба;



у односу на запослене и на други начин радно ангажована лица у Клубу, има
овлашћења директора у правном лицу у сладу са законом којим се уређује рад;



стара се о упознавању јавности са радом Скупштине и њених тела;



заказује и председава седницама Скупштине и Управног одбора;



потписује нормативна акта, уговоре и документа Клуба;



координира рад свих органа Клуба;



предлаже измене и допуне Статута Клуба и доношење новог Статута Клуба;



предлаже скупштини Генералног секретара Клуба;



утврђује економску политику развоја Клуба;



сазива Скупштину Клуба;



предлаже разрешење два члана Управног одбора које бира Скупштина;



утврђује предлог Програма рада, Статута и других општих аката који се подносе
Скупштини на разматрање и усвајање;



брине о извршењу Програма рада и реализацији одлука Скупштине Клуба;



управља имовином Клуба;



подноси извештаје о раду Скупштини Клуба;



именује комисије и слична тела према потреби, те им одређује задатке;



именује и разрешава чланове Дисциплинске комисије;



обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Клуба;



доноси годишњи план финансија, припрема завршни рачун и подноси Скупштини
на усвајање;



одлучује о оснивању правних лица ради прибављања средстава потребних за
остваривање својих спортских циљева;



одлучује о склапању уговора са трећим правним и физичким лицима, у складу са
Законом;



обавља и друге послове утврђене овим Статутом, Пословником и другим општим
актима Клуба.
Члан 35.

За свој рад Председник је одговоран стратешком партнеру док траје Уговор. Након
Уговара, о свом раду одговоран је Скупштини
Председник подноси Скупштини годишњи извештај о раду.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 36.
Надзорни одбор Клуба има три члана које именује Скуштина Клуба.
Надзорни одбор Клуба врши контролу законитости рада и финансијског пословања Клуба
и годишњег завршног рачуна.
Чланови надзорног одбора не могу бити чланови Управе.
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
Члан 37.
Дисциплинску комисију односно њене чланове именује Председник Клуба, Одлуком о
именовању. Дисциплинску комисију чини пет чланова, који, на првој седници, између
себе већином гласова бирају председника. Дисциплинска комисија одлучује у складу са
законом, спортским правилима и општим актима Голф асоцијације Србије и Клуба дисциплинским правилником, којим су одређени дисциплински прекршаји и дисциплински
поступак.
Чланови дисциплинске комисије могу бити чланови Управног одбора.
До усвајања посебног правилника, дисциплинска комисија може примењивати овај Статут
и друге Опште акте националног гранског савеза, те за кршења његових одредби може
изрицати одговарајуће мере.
Члану Клуба може бити изречена дисциплинска санкција у складу са Законом, спортским
правилима и другим општим актима Клуба, с тим што му не може бити изречена казна за
дисциплински прекршај за који није крив и који пре него што је учињен није био општим

актом Голф асоцијације Србије и/или Клуба утврђен као прекршај и за који није била
прописана казна.
Члан Клуба у дисциплинском поступку пред дисциплинском комисијом има сва права
дефинисана Законом о спорту.
Одлучивање по жалби на одлуку дисциплинске комисије је у надлежности Скупштине.
Дисциплинска комисија за свој рад одговара Председнику.
Члан 38.
Одлуке органа Клуба уносе се у књигу одлука.
Клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР КЛУБА
Члан 39.
Генералног секретара Клуба бира и именује Скупштина Клуба, на предлог Председника а
Одлуком о именовању за обављање стручно-административних послова у Клубу.
Генерални секретар Клуба води регистар чланова Клуба, регистар о правима и обавезама
чланова везано за управљање Клубом и руководи и организује рад администрације Клуба.
Изузетно, Председник клуба може у случају привремене спречености писаним путем
овластити Генералног секретара да га замењује у појединим надлежностима односно
пословима.

ЈАВНОСТ РАДА И ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 40.
Рад органа Клуба је јаван.
Органи Клуба обавештавају јавност о свом раду, одлукама, програму рада, задацима,
материјално-финансијском пословању, успесима екипа и појединаца као и о свим
питањима од интереса за јавност.
Изузетно, када је у питању пословна тајна Клуба, поједина питања се не објављују, а
седнице органа су затворене, о чему одлуку доноси Председник Клуба.

Клуб обавештава јавност путем интерних часописа, као и путем интернет сајта клуба, а по
потреби и преко средстава јавног информисања.
МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 41.
Клуб може стицати средства и остваривати приход:


од приступне чланарине, чланарине и партиципација;



добровољних прилога и поклона;



донатора и спонзора;од спортских активности и других извора у складу са
законом;



донације државних органа;



склапањем уговора са трећим правним и физичким лицима, у складу са законом;



субвенција, наслеђа, камата на улоге, закупнине, дивиденди, услуга;



из других комерцијалих, маркетиншких, пословних и привредних делатности и
активности у складу са Законом о спорту.
Члан 42.

Управни одбор Клуба одређује износ чланарине и партиципације за сваку текућу годину
Одлуком, најкасније до 15. децембра текуће године за сваку наредну календарску годину,
а играчка сезона почиње од 15. марта сваке календарске године.
ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА
Члан 43.
Клуб престаје с радом на основу одлуке Скупштине Клуба, а из разлога дефинисаних
Законом.
У случају престанка рада Клуба имовина Клуба која преостане након:
1. враћања уложених средстава Стратешком партнеру,
2. измирења обавеза према трећим лицима,
ће бити расподељена у складу са Законом, Одлуком скупштине, Голф асоцијацији Србије.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Клуба.

Члан 45.
Констатује се да доношењем овог Статута, Скупштина Клуба наставља поштовање
Уговора о дугорочном стратешком партнерству и улагању у Клуб, закљученог дана
11.03.2009. године, између Клуба и стратешког партнера, како за време трајања Уговора,
као и за време евентуалног спора око примене, садржине или важења Уговора.
У случају наведеног, Уговор ће се примењивати у пуном обиму и у свим својим
елементима и одредбама, до доношења коначне и правоснажне одлуке надлежног органа
или суда по оваквом питању.
Имајући у виду закључени Уговор и Уговором предвиђену структуру органа и њихове
надлежности са једне стране, као и обавезу усаглашавања Статута са Законом о спорту са
друге стране, у структури органа предвиђеној овим Статутом Управни одбор има преузети
и сублимирати у себи надлежности и овлашћења Председништва и Спортског директората
који су као органи Клуба предвиђени Уговором.
Члан 46.
Тумачење одредби овог Статута и других аката Клуба даје Управни одбор Клуба с тим што
Управни одбор има обавезу да исти тумачи у складу са Законом и спортским правилима а
првенствено имајући у виду све преузете уговорне обавезе.

Члан 48.
Клуб ће ускладити своје акте у року од 180 (стоосамдесет) дана од дана доношења овог
Статута.
У Београду, дана 12.10.2016. године
За Голф клуб Београд-GCB
_________________________
Председавајући Скупштине
Гордана Шолак

